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1.1. Šiaulių miesto D A R T S sporto klubas " A U K S I N Ė S T R Ė L Ė " (toliau "Klubas") yra
visuomeninė ne peno organizacija, savanoriškas Lietuvos Respublikos piliečių susivienijimas,
jungiantis D A R T S sporto mėgėjus ir propaguojantis D A R T S sportą Šiaulių mieste. Nuo klubo
įregistravimo dienos klubas yra juridinis asmuo.
1.2. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės
nutarimais ir šiais įstatais.
1.3. Klubas atsako už savo prievoles visu jam priklausančiu turtu. Klubas neatsako už
savo narių prievoles, o nariai neatsako už klubo prievoles.
1.4. Klubas turi savo pavadinimą, gali turėti savo simboliką, kuri turi skirtis nuo įau
įregistruotų kitų visuomeninių organizacijų simbolikos.
1.5. Klubo buveinė: Pramonės g.21, Šiauliai, tel.145130.
n . KLUBO VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, TIESĖS IR VEIKLOS TERITORIJA

2.1. Propaguoja D A R T S sportą Šiaulių mieste, kelia D A T R T S žaidėjų meistriškumą,
nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą.
2.2. Organizuoja D A R T S varžybas ir jose dalyvauja.
2.3. Palaiko ryšius su šalies bei užsienio šalių D A R T S sporto klubais bei panašiomis
organizacijomis.
2.4. Gali steigti (būti steigėju) įmones, fondus registruojamus ir veikiančius pagal
Lietuvos įstatymus.
2.5. Reklamuoja miesto įmonių, organizacijų gaminamą
paslaugas.

produkciją ir teikiamas

2.6. Turi teisę vienytis į visuomeninių organizacijų sąjungas.
2.7. Veikia Šiaulių mieste.
m . NARIAI. PRIĖMIMO Į NARIUS , IŠSTOJIMO IR
PAŠALINIMO TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Klubą sudaro jos nariai arba kiti jo veikloje dalyvaujantys asmenys. Visi klubo nariai
turi lygias teises, nesv,arbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ir nario mokestį ar teikia paramą.
3.2. Narių priėmimo ir išstojimo klausimą, pateikus raštišką prašymą, sprendžia klubo
vaidyba.
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3.3. Nariai ar klubo veikloje dalyvaujantys asmenys gali bet kada i
' v p t t M
ar dalyvaujančio asmens klubui sumokėti mokesčiai ar kitaip perdu iki
rtl
dmmaiv
negrąžinami.
REGISTRATORIUS
3.4. Klubo narys gali būti pašalintas iš klubo narių už klubo
pažeidir
mokesčio nesumokėjimą ir kitą klubo interesams prieštaraujančią veiklą.
I V . K L U B O NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Narių teisės:
4.1.1. Rinkti ir būti išrinktais (nuo 18 metų) į bet kokį klubo valdymo organą.
4.1.2. Teikti pasiūlymus klubo veiklai gerinti.
4.1.3. Dalyvauti klubo organizuojamuose renginiuose, naudotos klubo paslaugomis
nustatyta tvarka.
4.1.5. Naudotis klubo simbolika.
4.2. Narių pareigos:
4.2.1. Laikytis klubo įstatų.
4.2.2. Vykdyti klubo valdybos reikalavimus.
4.2.3. Aktyviai dalyvauti klubo veikloje.
4.2.4. Mokėti nario mokestį (stojamąjį ir metinį).
4.2.4. Tausoti ir tikslingai naudoti klubo turtą.
4.3. Už klubo įstatu pažeidimus valdyba gali:
4.3.1. Skirti klubo nariui įspėjimą.
4.3.2. Sustabdyti narystę.
4.3.3. Pašalinti iš klubo narių.
V . STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ STEIGIMAS

5.1. Klubas gali steigti struktūrinius padalinius, taip p a t ir turinčius juridinio asmens
teises.
5.2. Klubo struktūrinis padalinys laikomas įsteigtu nuo tada, kai visuotinis klubo narių
susirinkimas priima sprendimą įsteigti struktūrinį padalinį.
5.3. Visuotinis klubo narių susirinkimas gali bet k a d a nutraukti savo struktūrinių
padalinių, taip pat ir turinčių juridinio asmens teise, veiklą. Tokiu atveju struktūrinių padaliniu
turtas ir lėšos tenka klubui.
V I . AUKŠČIAUSIO VALDYMO ORGANO
SUŠAUKIMO TVARKA IR PERIODIŠKUMAS

6.1. Aukščiausias klubo valdymo organas - visuotinis narių susirinkimas.
6.2. Eilinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.
6.3. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas valdybos arba 1/3 klubo
narių reikalavimu.
6.4. Narių susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 klubo
narių. Nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime balsų dauguma, išskyrus įstatų
pakeitimą ir papildymą bei klubo reorganizavimo ar likvidavimo klausimus, kuriems priimti
reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančiųjų balsų.
6.5. Susirinkimas turi teisę:
- priimti, keisti ir papildyti įstatus;
- likviduoti arba reorganizuoti klubą įstatymų nustatyta tvarka;
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- priimti nutarimus dėl struktūrinių padalinių, įmonių steigimo;
- rinkli klubo valdybą ir revizinę komisiją.
VII. KLUBO VALDYMAS

7.1. Laikotarpiui tarp visuotinių narių susirinkimų, klubo veiklai vadovauja"vaidyba,
kuri u7 savo veiklą atsiskaito visuotiniam nariš susirinkimui.
7.2. Klubo valdybą renka narių visuotinis susirinkimas dviems metams.
7.3. Klubo valdybą sudaro prezidentas, viceprezidentas ir atsakingasis sekretorius.
7.4. Valdybos susirinkimai vyksta priklausomai nuo poreikio, bet ne rečiau kaip vieną
kartą per ketvirtį.
7.5. Klubui atstovauja, atsako už jo veiklą ir tvarko klubo narių sąrašą
klubo
prezidentas.
7.6. Finansinį klubo darbą tikrina revizinė komisija, kuris atsiskaito visuotiniam narių
susirinkimui.
7.7. Revizinę komisiją iš 3 asmenų renka klubo narių visuotinis susirinkimas.
V I I I . KLUBO LĖŠOS IR P A J A M O S B E I J Ų N A U D O J I M O KONTROLĖ

8.1. Lėšas sudaro:
8.1.1. Stojamasis ir metinis nario mokesčiai, kurių dydį nustato visuotinis narių
susirinkimas.
8.1.2. Fizinių asmenų labdaros organizacijų, fondų dovanotos (paaukotos) lėšos.
8.1.3. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos
(paaukotos) lėšos.
8.1.4. Įsteigtų prie klubo įmonių likutinės lėšos pagal Lietuvos Respublikoje veikiančius
įstatymus.
8.1.5. Lėšos už teikiamas paslaugas, reklamą.
8.1.6. Skolinto kapitalo lėšos.
8.1.7. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas.
8.2. Klubo lėšos panaudojamos klubo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma
negali būti skirstomos jos nariams, išskyrus kai nutraukiama veikla klubo sprendimu.
8.3. Klubo lėšų panaudojimą kontroliuoja revizinė komisija iš tirjų asmenų.
8.4. Klube, ūkiniams metams pasibaigus, iki visuotinio narių susirinkimo privalo būti
patikrinta buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė. Jas tikrina revizinė komisija, kurią 2
metams renka visuotinis narių susirinkimas.
8.5. Revizinė komisija kontroliuoja klubo finansinę veiklą.
8.6. Revizinė komisija privalo:
1) tikrinti klubo metinę finansinę atsiskaitomybę ir kitus buhalterinės finansinės veiklos
dokumentus;
2) atlikti bet kokius klubo patikrinimus visuotinio narių susirinkimo pavedimu;
3) artimiausiame visuotiniame narių susirinkime pranešti apie patikrinimų metu nustatytus
pažeidimus.
I X . ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA
KOPIJA TIKRA

Osvaldas Kšanys

y.l. p l a t u s papildyti ir pakeisti gali tik visuotinis narių susirinkimas.
9.2. Papildymai ir pakeitimai turi būti įregistruoti miesto savivaldyb*
X. VEIKLOS PASIBAIGIMAS

10.1. Klubo veikla gali pasibaigti:
10.1.1. Klubui priėmus sprendimą jį reorganizuoti, t.y. padalyti į kelias visuomenines
organizacijas a r b a prisijungti prie kitos visuomeninės organizacijos.
10.1.2. Klubo visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą nutraukti veiklą.
10.1.3. Teismui priėmus sprendimą nutraukti klubo veiklą.
10.2. Nutraukiant klubo veiklą visuotinio narių susirinkimo sprendimu, turtą likusi
patenkinus visų likviduojamo klubo kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis,
dirbusiais pagal d a r b o sutartis, nustatyta tvarka sunaudoja visuotinis narių susirinkimas.

Klubo įstatai patvirtinti klubo narių susirinkime 1997
Prezidentas
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